
Protok61 nr 512016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 kwietnia 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock; ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o gob .  14.00. 

Posiedzenia Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowda, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial6 radnych (lista obecnoici- Aqcznik 
nr l), co stanowi quorum, przy ktbryrn Komisja moze obradowat. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli zaproszeni goScie zgodnie z listq obecnoBci (zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy ponqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi na dzialalnoSC Dyrektora Szkdy Podstawowej im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie. 

2. Oczytanie protokoh Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadah statutowych 
Miejsko-Grninnego Zakladu Wodociqgowego. 

3. Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwd Rady Miejskiej w 201 5r. 
4. Sprawy rbkne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porzqlek 
zostal przyjqty. 

1. 
Rozpatnenie skargi na dzialalno4C Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jenego 
Szaniawskiego w Jadwisinie 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Paristwo radni otrzymaliScie treSC skargi oraz wyjaSnienia Pani Dyrektor (zalqcznik nr 3) 
przed posiedzeniem Komisji, natomiast w dniu dzisiejszym do Komisji Rewizyjnej m q l o  
pismo skaracych dotycqce zmian w statucie Szkoly Podstawowej w Jadwisinie 
opublikowanyrn na stronie internetowej szkoly (zalqcznik nr 4)." 

Dyrektor Szkoly Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,W szkole mido miejsce zdarzenie, ik nauczyciel podczas przerwy odebral uczennicy telefon 
kom6rkowy, poniewai! w szkole obowiqzuje zakaz korzystania z telefonbw. Zostalo to zapisane 
w statucie szkoly. Przed odebraniem telefonu, nauczyciel dwukrotnie m b c i l  uczennicy uwagq, 
he nie moze korzystat z telefonu. Telefon zostal wlozony do koperty, koperta zostala opisana 
i wlokona do szkolnego sejfu. Nauczyciel poinformowd rodzic6w uczennicy o moBliwoBci 
odebrania przez nich telefonu. Rodzic poinformowal, Be nie odbierze telefonu i zlozyl na policji 
zawiadomienie o kradziezy telefonu. Policja przyjechda do szkoly, stwierdzila, 2e kradziez nie 
miala miejsca. Nastqpnie nauczyciel zlokyl zawiadomienie w prokuraturze. W sqdzie trwa 
w tej chwili sprawa o pombwienie. 
Kilka dni po tym zdarzeniu otrzymalam inforrnacjq z Mazowieckiego Kuratoriurn OBwiaty 
o planowanej kontroli w szkole w zwiqzku z lamaniem praw ucznia itd. Kontrola siq odbyla, 
jest protokbl pokontrolny, w ktbryrn wykazano, ke na 58 dzieci, 56 ucznibw zna przepisy prawa 
dotycqce korzystania z telefonbw kom6rkowych. W trakcie kontroli nie dopatrzono siq 



niejasnoici w dokumentacji szkolnej. Na pocqtku roku szkolnego podczas zebrania rodzice sq 
zapoznawani z dokurnentacjq szkolna. 
Rodzic dziecka zarzucil, ze w statucie szkdy nie ma procedur zwiqzanych z korzystaniem 
z telefon6w kom6rkowych. W 201 1r. uchwalq Rady Pedagogicznej zostaly wprowadzone 
vniany do statutu, w tym wewnqtrzszkolny system oceniania jako integralna cq6C statutu oraz 
zasady korzystania z telefon6w komdrkowych. Uchwala obowiqzuje caly czas. Aby wszyscy 
rodzice wiedzieli, 2e sq takie zasady, wpisalam do statutu tregci, ktdre byly przyjqte w drodze 
odrqbnych uchwal Rady Pedagogicznej. Skonsultowalam tq kwestiq z prawnikiem- uchwala 
Rady Pedagogicznej, jekeli nie zostala uchylona, nadal jest aktualna. Zapisy z 201 lr. dotycqce 
korzystania z telefon6w kom6rkowych, sq aktualne. Blqdem z mojej strony bylo to, Be 
wprowadzilam zapisy dotycqce korzystania z telefon6w kom6rkowych do tre4ci statutu. Rada 
Pedagogiczna zobowiqda rnnie do wykonania uchwaly. 
Matka uczennicy skierowala do wszelkich instytucji pisma, ktdrych treSC rnnie h e w a h .  
Wystosowalam do matki dziecka pismo z proibq o przeprosiny. Otrzyrnalam w dniu 
dzisiejszym pismo odmawiajqce przeprosin ze strony matki uczennicy. W zwiqzku z tym 
zlozylam do prokuratury pismo o pom6wienie jako funkcjonariusza publicznego. 
Odnoinie pisma dotyczqcego vrzian w statucie szkoly, poinformowalam Pahstwa, ke sq to 
zapisy w statucie s z k a ,  kt6re bylam zobowiqzana uchwalq Rady Pedagogicznej zrobiC 
w 201 1r. 
Codziennie rodzice uczennicy qdali udostqpnienia r6inych dokument6w szkolnych. Z kaidej 
wizyty zostaly sporzqlzone notatki sluibowe." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Musimy mieC BwiadomoiC, ik szkola jest instytucjq publicznq. Wszystkie instytucje publiczne 
w swoich ramach dzialania majq zapisane, ze nie zawsze moina spotkak ludzi, kt6rzy bqdq 
pozytywnie nastawieni, ale czqiciej sq to osoby, kt6re majq roszczenia, pretensje itd. Kaidego 
funkcjonariusza publicznego musi charakteryzowad i cechowad spokdj, opanowanie 
i udzielanie odpowiedzi oraz postqpowanie zgodnie z prawem. Po raz pierwszy spotykam siq 
z sytuacjq, ze w stosunku do dzialalnoici Pani Dyrektor i szkdy q jakieS zastrzezenia. 
Jako Komisja Rewizyjna musimy siq odnie6C do zarzut6w zawartych w skardze. W zlokonej 
skardze opr6cz kwestii zwipmej z odebraniem uczennicy telefonu, sq zarzuty dotycqce 
niewldciwego traktowania ucni6w przez Paniq Dyrektor. 
Czy w szkole jest ksiqkka skarg czy i&deri rodzicdw? Czy sq protokdowane posiedzenia Rady 
Pedagogicznej? Czy byly odnotowane pisernne skargi rodzic6w dotycqce dzialalnoici 
dyrektora szkdy oraz nauczycieli?" 

Dyrektor Szkdy Podstawowej w Jadwisinie Mark Jacak 
,,Nie bylo pisernnych skarg rodzicow w podobnej sprawie." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melwn 
,,W 2014r.byla skarga wniesiona przez te same osoby. Sprawa dotyczyla konflikt6w 
r6wieiniczych i sposob6w rozwipywania tego problemu przez szkolq." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W skardze skar%cy cytujq zapisy statutu. W 8 34 ust. 7 sq opisane zasady dotycqce 
korzystania z telefonu. Z pisma, kt6re otrzymali6my w dniu dzisiejszym wynika, ze zostalo to 
bardzo szczeg6lowo rozpisane. Czy nastqpilo to po wplyniqciu skargi?" 



Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Talc, poniewa2 procedury i zasady korzystania z telefonow komorkowych stanowiq zalqcznik 
do uchwaly Rady Pedagogicznej z 201 lr." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jaki byl pow6d uzupelnienia statutu po wplyniqciu skargi?" 

Dyrektor Szkoiy Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Zapis w statucie zostai wprowadzony zgodnie z uchwalq Rady Pedagogicnej ." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W jaki sposob zostaly dokonane zmiany w statucie, czy poprzez podjqcie kolejnej uchwaly 
Rady Pedagogicnej?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Rozpoqdzenie ministra edukacji okreSla ramy statutu szkoly. Jest zapisane, ke statut okreSla 
warunki korzystania z telefon6w kom6rkowych i urqdzen elektronicnych. Taki zapis 
w statucie ma prawo siq znaleiC. Pierwszy statut dla szkdy nadaje zawsze organ prowadiqcy, 
natomiast kolejne zmiany sq wprowadzane uchwalq Rady Pedagogicznej ." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Zwracam siq z proSbq, aby w podobnych sytuacjach byla przekazana informacja r6wniek do 
Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Kiedy zostala zmieniona uchwala na stronie internetowej szkoly?' 

Dyrektor Szkdy Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Musialabym to sprawdzib kiedy zmiany na stronie dokonal administrator szkdy." 

Radny Stanislaw Knyczkowski 
,,Czy byly problemy wychowawcze z tq uczennicq?" 

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,W mlodszych klasach zdarzaly siq problemy, zazwyczaj byly to nieporozumienia miqdzy 
r6wieSnikami. Problemy nasilily siq, kiedy uczennica przeszla do IV klasy." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Komisja nie posiada iadnych dowod6w wskazujqcych na nieprawidlowe dzialania dyrektora 
szkoly, poniewai nie ma iadnych wpisow, skarg, wniosk6w innych rodzic6w okreilajqcych 
podobne zachowanie. 
Czy z podobnych zdarzen sq spoqdzane notatki slwbowe przez nauczycieli?" 

Dyrektor Szkdy Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,W tym przypadku zostala sporzqhona notatka sMbowa przez nauczyciela." 

Radny Mariusz Rosiiiski 
,,Czy telefon przed odebraniem przez nauczyciela zostal wylqczony przez uczennicq?" 



Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Tak, telefon zostal wylqczony przez uczennicq." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Czy byla podejmowana pr6ba rozmowy z rodzicem, czy wyjdnienia, dlaczego telefon zostaf 
odebrany, jak to wplywa na proces lekcyjny, jakie sq utrudnienia zwipane z tym, be uczniowie 
nagminnie korzystajq z telefonow? Czy do rodzica docierajq takie argumenty?" 

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Do rodzica nie docierajq tego rodzaju argumenty. Podczas pienvszego zebrania z rodzicarni, 
powiedzid, ie jego dziecka nie bedq obowiqqwaly dokumenty szkolne, uczennica ma mieC 
wlqczony telefon przez caly czas pobytu w szkole i kaidy telefon od rodzic6w musi odebraC." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Jest to zupelnie ignorowanie przez rodzica wszelkich zasad i o b o w i ~ 6 w  szkolnych. 
Wediug mnie sprawa jest bardzo rozdmuchana przez rodzic6w uczennicy. Jest to wina rodzica 
dziecka, kt6ry patrzy bardzo kr6tkowzrocznie i wszelkie cele wychowawcze, jakie zadania 
majq regulaminy, w ogcile do rodzic6w nie docierajq. Nie rokuje to dobrze szczeg6lnie dla 
dziecka i opiekunow dziecka. Sprawa wedlug mnie jest bardzo prosta- dziecko nie powinno 
korzystd z telefonu." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Poddala pod glosowanie stanowisko Komisji i uvlanie skargi na dzialalno66 Dyrektora Szkoiy 
Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie jako bezzasadnej. 

W glosowaniu 
Skarga zostafa uvlana jako bezzasadna przy 4 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Wstrzymdem sie od glosu, poniewai uwaiam, be skarga ma podstawe, poniewai pewne 
zdarzenie mialo miejsce, natomiast zarzuty zawarte w skardze sq wedlug mnie bezzasadne 
i bezpodstawne." 

Radny Stanidaw Kr~czkowski 
,,Odnioslem wraienie, ze Pani Dyrektor do konca nie byla pewna odnoSnie zapisow w statucie, 
zmian wprowadzanych do statutu." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Komisja Rewkyjna powinna zaj# stanowisko w sprawie skargi, be trudno analizowaC 
i oceniad prawdziwoSC i zasadnoSC zdarzenia podniesionego w skardze, tym bardziej, ze nie 
przybyli na dzisiejsze posiedzenie skariqcy. Jedynie majqc do dyspozycji treSC skargi po 
konfrontacji ze stanowiskiem dyrektora szkoly, jestem przekonany, ie czynnoSci, kt6re zostaly 
dokonane przez dyrektora szkoly mialy swoje umocowanie zar6wno w statucie, jak 
i obowiqzkach dyrektora szkd-y. W szkole wszystkich obowipjq okrehlone regdy i rodzice 
oraz uczniowie musq  sie stosowad do przyjetych uchwal rady pedagogicnej czy Rady 
Miejskiej jako organu prowadqcego. Nie wszystkim moze sie to podobaC. 
W moim przekonaniu, jeSli chodzi o zarzuty rodzic6w dotycqce niewldciwego zachowania 
dyrektora, w trakcie posiedzenia Komisji nie wykazano przykladow innych nii opisane 
w skardze. Do szkoly i organu gminy nie wplynely podobne skargi rodzicow. 



Jeili chodzi o zdarzenie z w i w e  z odebraniem telefonu, mialo ono swoje urnocowanie 
w statucie szkoly. Nauczyciel mial prawo odebra6 telefon. 
Zachowanie dyrektora i nauczyciela bylo zasadne. Skargq nalehloby odrzuci6." 

2. 
Odczytanie protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadad statutowych 
Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Odczytala tre.46 protokolu (zalqcznik nr 5). 

Po naniesieniu drobnych poprawek, Komisja Rewizyjna przyjqla i podpisala protok6l z kontroli 
z realizacji zadah statutowych Miejsko- Gminnego ZaHadu Wodociqgowego. 

(Przerwa) 

(Po przerwie). 

3. 
Kontrola kompleksowa- Realizacja uchwal Rady Miejskiej w 201%. 

Sekretarz Tademz Kanownik 
,,W 2015r. Rada Miejska podjqla 143 uchwaly, w tym 113 uchwal z inicjatywy Burmistrza 
i 30 uchwal z inicjatywy Rady Miejskiej. 

W 2015r. nastqpujqce uchwaly zostaly uchylone przez Wojewodq Mazowieckiego oraz 
Regionalnq Izbq Obrachunkowq w Warszawie: 

- Uchwala Nr 63MU2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budfetu gminy Miasto i Gmina Serock 
na prowadzenie niepublicznych pnedszkoli oraz innych niepublicznych form 
wychowania pnedszkolnego, a takike trybu i zakresu kontroli prawidlowo4ci ich pobrania 
i wykorzystywania 
Na podstawie uchwaly Nr 14.140.20 15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 16 czenvca 2016r. stwierdzono niewainoS6 $ 2 ust. 2 uchwaly 
Nr 63NIL/20 15. 

- Uchwala Nr 1521XVI2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu okre6lajqcego zasady handlu na targowisku miejskim 
przy ul. Rynek w Serocku 
Pismem z dnia 24 grudnia 2015r. nr LEX- 1.4131.298.2015.MS Wojewoda Mazowiecki 
wszc* postqpowanie w sprawie stwierdzenia niewahoici uchwaly Nr 1521XV12015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreilajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku. 
W dniu 25 marca 2016r. do Urqdu Miasta i Gminy Serock wplynqla skarga Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. (nr LEX-1.0552.33.2015.MS) do Wojew6dzkiego Sqdu 
Administracyjnego dotycqca stwierdzenia niewahoici uchwaly Nr 152/XV/20 15 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
okreilajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku w zakresie $4 



uchwaly oraz 9 2 ust. 1 pkt 2, 5 5 ust. 3 pkt 2,3,4,5 oraz ust. 4 pkt. 1,2,3 i 4, a takie 9 8 i $10 
ust. 3 Aqcznika do uchwaly . 

W trakcie realizac-ii sa nastevu-iace uchwaly: 
1. Uchwala Nr 23AVI2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015 r. 

w sprawie przystqpienia do spo&qd&nia zmiany Studium uwAnkowa6 
i kierunk6w zagospodarowania pnestnennego miasta i gminy Serock 

Projekt uchwaly zostanie przygotowany do przedlozenia pod obrady Rady Miejskiej 
w Serocku w kwietniu br. 

2. Uchwala Nr 24AVI2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015 r. 
w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
pnestnennego gminy Serock- sekcja C2 cz@C obrebu Jachranka 

Koncepcja rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostala pozytywnie 
zaopiniowana przez gminnq komisjq urbanistyczno- architektonicznq w dniu 23 listopada 201 5 
roku. 

3. Uchwala Nr 49NU2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015 r. 
w sprawie nabycia prawa uiytkowania wieczystego dzialek nr  23/16 i 23/17 
poloionych we wsi Jadwisin 

Uchwala w trakcie realizacji- sprawa w przygotowaniu do sporqdzenia aktu notarialnego. 

4. Uchwala Nr 51NY2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015 r. 
w sprawie spnedaiy dzialek poloionych we wsi Skubianka 

Uchwala w trakcie realizacji. W dniu 9 paidziernika 201%. odbyl siq I przetarg- nieskuteczny, 
w dniu 1 1 grudnia 201 5r. odbyl siq I1 przetarg- r6wniei nieskuteczny. 

5. Uchwala Nr 52Ny2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015 r. 
w sprawie spnedaiy dzialek poioionych we wsi Zalesie Borowe 

W dniu 16 paidziernika 201 5 r. odbyl siq I przetarg- nieskuteczny, w dniu 18 grudnia 201 5r. 
odbyl siq 11 przetarg- r6wniei nieskuteczny. 

6. Uchwala Nr 77lIX12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czemca 2015 r. 
w sprawie pnyjecia do realizacji profilaktycznego programu profdaktyki 
zdrowotnej na lata 2015-2016 

Program dotyczy szczepien ochronnych przeciw pneurnokokom dla dzieci w wieku od dw6ch 
do piqciu lat. Termin realizacji prograrnu zostal okreilony od 1 wrzeinia 201 5r. do 3 1 grudnia 
20 16r. 

7. Uchwala Nr 871X12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie 
nabycia dzialek nr  20123, 2112 i 21/24 obr. 03 w Serocku stanowiqcych droge 
ul. Milq 

Uchwala zrealizowana w czqici: 
-akt notarialny Rep. A nr 217012015, 217512015, 21 801201 5, 218512015, 21901201 5 
z dnia 18 listopada 201 5r., 
- akt notarialny Rep. A nr 1721201 6 z dnia 1 lutego 20 16r. 
Na dzieri 4 kwietnia 201 6r. grnina posiada udzialy wlasnoici w dzialce nr 20123-1 5/40 udzialu 
gminy, w dzialce nr 2112-27130 udzialu gminy, w dzialce 21124 - w caloici jest wlasnoiciq 
gminy. 



8. Uchwala Nr 92/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie 
przyjqcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 
2015-2016 

Program dotyczy szczepien ochronnych przeciw grypie dla osdb z grupy szczegdlnego ryzyka. 
Adresatem programu sq osoby urodzone przed 1 stycznia 1961r. zarnieszkde na terenie gminy 
Miasto i Grnina Serock. Terrnin realizacji programu zostal okreSlony od 1 wrzeSnia 201 5r. do 
3 1 grudnia 20 16r. 

9. Uchwala Nr 118/XIU2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wneinia 2015 r. 
w sprawie przystqpienia do opracowania ,,Strategii Romoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025" 

Podpisano umowq z wykonawcg. Obecnie po konsultacjach w dniu 20 stycnia 2016r. oraz 
w dniu 23 lutego 2016r. strategia najduje siq w opracowaniu przez wykonawcq. 

10. Uchwala Nr 129/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 paidziernika 2015 
r. w sprawie nabycia dzialki nr 175112 obrqb Wienbica gm. Serock 

W dniu 26 stycnia 2016r. zostal podpisany protokdl z rokowari. Po realizacji wniosku 
w ksiqdze wieczystej zlozonego przez Starostq Legionowskiego nastqpi podpisanie aktu 
notarialnego. 

11. Uchwala Nr 139/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie sposobu wykonania uchwaly Nr 459LVl2015 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 24.02.2015r. w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania pnestnennego gminy Serock- sekcja H, powiat legionowski, 
woj. mazowieckie oraz uchwaly Nr 253/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmiany uchwaly Nr 459LVl2010 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 24.02.2010r. 

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostala pozytywnie 
zaopiniowana przez gminnq komisjq urbanistycno- architektonicnq w dniu 17 lutego 2016r. 

12. Uchwala Nr 140/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
pnestnennego gminy Serock- obszar A1 

Zostala podpisana umowa z wykonawcq. Wykonawca opracowuje koncepcjq miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

13. Uchwala Nr 155lXVl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia na rok2016 rocznego programu wspblpracy Miasta i Gminy 
Serock z organizacjami pozanqdowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno$ci pokytku publicznego 
i o wolontariacie 

W dniu 4 grudnia 2015r. zostaly ogloszone konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicnego: 
- z zakresu wspierania prowadzenia opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
wspierania dzidari opiekuhczo- wychowawczych prowadzonych przez ogniska, Swietlice i inne 
plac6wki opiekhczo- wychowawcze dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych, 
wspierania dzialalnoSci w zakresie zapewnienia posilki i innych niezbqdnych form pomocy 
osobom i rodzinom w szczeg6lnoSci w trudnej sytuacji materialnej i iyciowej. 



W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wybrana 
zostala oferta Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu 
Wychowania Resocjalizujqcego w Serocku. Kwota dofinansowania wynosi 30.000zl. 

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 
poprzez prowadzenie sekcji pilki noinej chlopcbw rocznika 98/99, podnoszenie ich sprawnoici 
fizycznej oraz udzial W y n y  w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewbdzkim 
i og6lnopolskim. 
W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wybrana 
zostala oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Sok&" Serock. Kwota dofinansowania 
wynosi 20.000~1. 
- z zakresu wspierania aktywnoici seniorbw poprzez prowadzenie dzialalnoici kulturalnej, 
edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacj q zdrowego stylu zycia. 
W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wybrana 
zostala oferta Serockiej Akademii Seniora. Kwota dofinansowania wynosi 15.000~1. 

W dniu 1 kwietnia 2016r. Burmistrz Miasta i Grniny Serock oglosil konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicmego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, 
upowszechniania treici patriotycznych z uwzglqdnieniem historii formacji wojskowych w tym 
popularyzacjq dziejbw, tradycji orqia polskiego i obronnoici pahstwa oraz wiedzy o historii 
i tradycji regionu. Termin skladania ofert zostal okreilony do 27 kwietnia 2016r. 

14. Uchwala Nr 117/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wneinia 2015 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreilenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

Uchwala zrealizowana czqiciowo, poniewai gmina zrezygnowala z czqici emisji obligacji. 

15. Uchwala Nr 127/XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 paidziernika 
2015r. w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Arkadii. 

Droga jest w tej chwili w budowie. Poza zakonczeniu prac, zostanie oznakowana." (zalqcznik 
nr 6). 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W jaki sposbb zostala zrealizowana uchwala Nr 38flVI2015 z dnia 2 lutego 201 5r. w sprawie 
podjqcia dzialah zwipmych z przebudowq drogi krajowej nr 61 na terenie powiatu 
legionowskiego? Jakie dzidania zostaly podjqte zwiqzane z przebudowq drogi?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Wykonanie uchwaly zostalo powierzone Przewodnicqcemu Rady Miejskiej. Rada 
zobowiqda jednoczeinie Przewodnicqcego do niezwlocmego przekazania uchwaly 
ministrowi infrastruktury i rozwoju. W dniu 4 lutego 2015r. Przewodnicqcy Rady Miejskiej 
przeslal do ministerstwa niniejszq uchwalq. W dniu 10 lutego 2015r. pismo wplynqlo do 
ministerstwa. Poza tym Pan Burmistrz ciqgle prowadzi rozrnowy w tym zakresie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Uchwala Nr 64NII12015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zaciqgniqcia pozyczki 
dhgoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Czy pokyczka zostala 
pozyskana?" 



Skarbnik Monika Ordak 
, ,Po~czka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zostaia pozyskana. Uchwaia 
zostaia w peini nealizowana." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Proszq o przygotowanie szczeg6iowych informacji na temat realizacji uchwai: 

1. Uchwaia Nr 95/XJ2015 z dnia 27 lipca 201 5r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabieg6w pielqgnacyjnych pornnik6w przyrody 

2. Uchwaia Nr 114/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 2015r. 
w sprawie przystqpienia do stowarzyszenia o nazwie Zwiqzek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Uchwaia Nr 134/XIII/20 1 5 z dnia 26 pdziernika 20 1 5r. w sprawie wyrakenia woli 
ustanowienia Sw. Wojciecha Patronem Miasta i Gminy Serock." 

4. 
Sprawy r62ne 

Radny Slawomir Osiwah 
,,Pytanie dotyczy sortowni odpad6w w Dqbem. Kto wydaje zezwolenie na prowadzenie 
sortowni odpadbw? Jakie sq rygory w tym zakresie? Sq bowiem uwagi mieszkahc6w." 

Kierownik Referatu O ~ R ~ L  Anna Kamola 
,,Firma ABC Recycling prowadqa skladowisko odpad6w w Dqbem posiada zezwolenie 
wyssane przez Starostq Legionowskiego na zbieranie odpad6w." 

Radny Stanislaw Krqyczkowski 
,,Chciaibym zapytad o plakaty dotyczqce ochrony pszcz61." 

Kierownik Referatu O ~ R ~ L  Anna Kairwla 
,,Plakaty sq w trakcie realizacji." 

Radny Stanklaw Kqyczkowski 
,,Czy soitysi otrzymali juZ, informacjq o miejscach i firmach, kt6re odbierajq padie zwierzqta?" 

Kierownik Referatu O ~ R ~ L  Anna KamoIa 
,,Na poprzedniej sesji soitysi otrzymali takq informacjq." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,JeSli chodzi o drogq w Woli Smolanej, sqd wydai orzeczenie o zasiedzeniu tej drogi zgodnie 
z wnioskiem, natomiast bez czqSci drogi od dziaiki jednego z widcicieli. PoprosiliSmy 
o uzasadnienie wyroku." 

Radna Gabriela Rsiqak 
,,Zgiosiia siq do mnie mieszkanka z ul. Pogodnej w Serocku, poniewak ma problem 
z poszerzeniem drogi. Proszq o informacjq w tej sprawie." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Sprawa jest narn znana, pracujemy nad tym." 



Radny Mariusz Rosiriski 
,,Czy jest mozliwoSC umieszczenia przy Wodniku tabliczki- szkola podstawowa i girnnazjum. 
Jest czasami problem z dojazdem do szkoiy kierowc6w autokar6w z innych miejscowoSci, 
np. na zawody sportowe itp. ." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jest to kwestia do rozwaienia." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Nastqpnie stwierdziia wyczerpanie porqdku obrad i zakoriczyia posiedzenie Kornisji 
Rewizyjnej o godz. 16.25. 

Anna 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej 
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